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مـن  سلسلةكلتا احلقبتني   يفجليل بأكمله. املثّقف واجه  ممثّلةبأوهامها، و نةومسكو
ـــل بـــني ســـيوالسيا يفوالثقـــا عياهلـــزائم علـــى الصـــعيد االجتمـــا ـــه إّمـــا علـــى التنّق ، أرغمت

البحـث يف مرميّـاً علـى اهلـامش؛ فمـا جـىن سـوی الفشـل  التنّحي، وإّما يةاملعاد مكنةاأل
  .صلةعن األنا وفقدان البو

  الرواية، سعد حممد رحيم، املثّقف، االغرتاب، املكان. :الرئيسةالكلمات 
  

  مةالمقدّ  .1
  مسئلة البحث 1.1 

حافـل بشـّىت مهـوم  تسـجيليسـرداً ذا فضـاء  يكـيعـن االحـتالل األمر  الناجمةأفـرزت األزمـات 
بـني البعثيــني حنـة الصــراعات املتطا كلفــة ضـيالقـرن املا يفدفــع  يالـذ قـياإلنسـان/املثّقف العرا

، فــاحلروب، فاحلصــار، واضــطّر إىل اهلــروب والتنّقــل بــني يلوالشــيوعيني، مثّ عــايش احلكــم الشــمو 
 نفسـها عـرب الكلفـة ؛ واليـوم يـدفع يـة ، وتبـّددت اجتاهاتـه الفكـرة، فتجـرّع آالم اهلجـر مكنةاأل

  واإلرهاب.  ئفيواالقتتال الطا يةوالقتل على اهلو معايشة االحتالل
 - : األّولشـــةكّما  يفعـــالق بـــني طـــر   ســـياق کهـــذا تصـــدر الروايـــات لـــتعکس املثّقـــف وهـــو يف

ين ؛ والثـا بالسجون والـدماء واألزمـات حافلماٍض متخّلف مل يكن ليّتسع لطموحاته وآماله، و
كلتــا احلقبتــني وجــد نفســه حمبطــاً   يفاالحــتالل. و  وحمتنــق قــد اختنــق بكــابوسحاضــر مســموم  - 

 يةمتاهات/أمــاكن معــاد يفمـوؤود األحــالم، وقــد تعـّرض نفســّياً حلــاالت مـن االغــرتاب رمــت بـه 
وعـاجزاً عـن  عقـر داره، وإّمـا مغرتبـاً خـارج موطنـه، فـرتاه حـائراً  يفإّما معزوًال على اهلـامش فبات 

  ما يكسر بعضه كالفّخار املرتضرض. ، ومهشّ المواجهة
ــلة يـــة، ســـعد حممـــد رحـــيم منـــذ البداقـــيالعرا ئـــيتنّبـــه القـــاّص والروا املثّقـــف، فقـــام  لمعضـ

عليــه  ئــيبتســجيل تلــك األزمــات وتوثيــق تلكمــا املــرارات؛ وعليــه أحتــف الســرد العراقــي مبنجــز روا
ـدف الكشـف عـن ؛ وقـد أتـت حماولتنـا هـذيـة شـاعر فيةسـرد صـا بلغةوقـد خّضـبه  القيمة ه 

ثـالث روايـات مـن  يفاالغـرتاب وأسـبابه لـدى الشـخوص مشكلة  هـيإحـدى تلـك األزمـات و 
، وعلـــى ةم، إذ يلقانـــا االغـــرتاب مبظـــاهره املتعـــّدد2003وقـــد صـــدرت بعـــد  ئـــيمنجـــز هـــذا الروا
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عاشـت وتعـيش واقعـاً مـرّاً  ليـة سـلوك شخصـّيات إشـكا يفيتمثّـل  هميـة مـن األ ةكبـري  جةدر
 يفراق وخارجـه، وسـريّكز البحـث علـى شخصـّيات مثّقفـة ميثّلهـا (سـامر)، و(كلوديـا) داخل الع

مقتـل بـائع الصـيت،  ئعـة ذايف م)، و(حممود املرزوق) 2012( امرأة، شفق البحر ترنيمةية روا
  م).2018( للجنون فسحة يفم)، و(عامر) 2016( الكتب

املثّقــف ودوره وأمناطــه وبيــان صــوره  علــى التطـّرق إىل مفهــوم كمـا حتيلنــا هــذه القــراءة النقديــة 
مفهــوم االغــرتاب ومظــاهره يف الروايــة العامليــة والعراقيــة، يأخــذنا  يف الروايــة العراقيــة، وبــالعودة إىل 

عـــن أمناطـــه عنـــد الكاتـــب نفســـه، غـــري أنّنـــا ارتأينـــا الرتكيـــز يف العمـــل علـــى بلـــورة النـــوع  احلـــديث 
 .Y وبنـاًء علـى مـا قّدمـه الناقـد الروسـي، يـوري لومتـان  املكاين منه يف النصوص الروائية املختارة،

Lotman)  (  .ا الشخصـــّيات مغرتبـــة ســـنذكر ثنائيـــة املغلـــق، واملفتـــوح مـــن األمكنـــة الـــيت حضـــر
ا أن تغــين  فـالقراءة املتفّحصـة ومالحظــة هـذه الثنائيـة يف  الـدالالت واإلحيــاءات  الروايــة، مـن شـأ

والثقافيــة، وبطبيعــة األواصــر الــيت تشــّدها إىل بعضــها،  ّية بنوعيــة الشخصــّيات وخصائصــها النفســ
ا حيال العامل.     ومقدار االنفتاح واملواصلة اليت تتمّتع 

  
  أسئلة البحث 2.1

هـذه  يفاملثّقـف  شخصـية كيـف تبلـورت   :ليـة التـا سـئلة عـن األ بةإىل اإلجا سةتطمح الدرا
بـاالغرتاب؟ ومـا صـور املكابـدة عنـد   ئيسـة شـعرت الشخصـّيات الـر مكنةأ ويف أيّ ؟ الروايـات

 المثقّفـة  نفرتض أّن الكاتب جعـل الشخصـّيات ليةأو بة؟ وكإجابةكّل من الشخصّيات املغرت 
الشخصّيات ملظاهر االغـرتاب ومكابـدة  ةوممثّلة جليل بأكمله، مثلما عّرب عن معاناية غري تقليد

  قبل االحتالل وبعده. ياملاضي واحلاضر، أ يف مكنةاأل
  
  خلفية البحث 3.1

؛ صـة واملثّقـف خـامة عـا ئيةاالغرتاب عند الشخصّيات الروا مةبأز يةاهتّمت الدراسات النقد
 يفاالغـرتاب «ألركـان حسـني مطـّري، عنوانـه وهـو  منهـا تشـمل مقـاًال واحـداً، فقـط،خلية فالـدا
م)؛ خلـص 2014» (غسـق الكراكـي أمنوذجـاً ية روا يفية نقـد سة، دراةاملعاصـر  قيةالعـرا ايةالـرو
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 يفرغبتــه  - نيــةأّن الشخصــّية (كمــال) انقــادت للتيــه، والثــا - البحــث إىل نتــائج ثــالث: األوىل
علمـاً أّن (رحـيم) أصـدر ية. وجـود نتيجـة  - لثـة عن نفسـه ولكـّن املـوت سـارعه. والثـا بةالكتا

 قبــل االحــتالل؛ لكــّن حبثنــا يعــىن بروايــات رحــيم يم أ2000العــام  يف غســق الكراكــيروايتــه، 
ــتّم 2003بعــد عــام  يأبعــد االحــتالل،  ةالصــادر  م، فضــالً عــن أنـّـه ال توجــد دراســات أخــرى 

  أعماله ال قبل هذا التاريخ وال بعده على اإلطالق.  يف ةذه الظاهر 
ــةومــن الدراســات اخلــار ــةرســا جي ــا  ل ــةالغــر«املاجســتري مليســاء نبيــل عبداحلميــد، عنوا  ب

ــة ومــن نتائجهــا: وضــوح  م).2011( ،»فرمــان" طعمــةروايــات "غائــب  يف واالغــرتاب ماهي
ــة رواياتــه، يف حــاول عكســها أو إبرازهــا  والــيتنفــس (فرمــان)،  يفجاشــت  الــيت ةاملعانــا وطبيع

، ممّــا يف، والثقــاالنفســي، و ين، واملكــاين، والزمــاســيواّتضــح أّن (فرمــان) قــد عــاىن االغــرتاب السيا
مقـال  المحكّمـة، ومـن البحـوث  خاصـا. وتشويقاً  ،ةمتمّيز  فنّيةأكسب بعض رواياته أجواًء 
» "خـراب العاشـق" حملّمـد صـاحل يـة روا يف الشخصية المغتربة«لبيـداء حـازم سـعدون عنوانـه 

 الـيت عـة ، والتقنيـات املتنـوّ ةم)؛ ّمت أثناء البحث الكشـف عـن بعـض األسـاليب املتعـّدد2009(
ــيةتُرســم مــن خالهلــا  ــة الشخص ــةروايــات غائــب  يفاالغــرتاب «. و1الروائي فرمــان،  طعم

، حبـــث مســـتّل مـــن اجلُميلـــيم)؛ لصـــاحل علـــي حســـني 2012» (واجلـــريان أمنوذجـــا" النخلـــة"
الـذكر؛ ومـن نتائجـه أّن  آنفـة ميساء نبيل عبداحلميـد،  لبةاملاجستري للطا لةالفصل األّول لرسا

ا، سواء الر» النخلة واجلريان« ـ أو الثـانو ئيسةتنتهي دون أن تفلح شخصّيا إجيـاد حـّل  يف، ةي
ــةحاســم يكفــل هلــا اخلــالص مــن دوا االغــرتاب، بــل تظــّل كــّل منهــا تــدور مــع دوران مســار  م

. ولـرواء نعـاس حممـد ة، وغـري حمـّددحـة ، ومفتـوجـة منفـر يةا الروايةفرمان  يُنهي؛ و مةالدوا
 م)؛ وقـد ّخلصـت2015» (بـدر لعليالوهم"  ة"أساتذ رواية يفاملثّقف  يةسرد«مقال عنوانه: 

 ين، والثـاايـة حمورين؛ األّول يتعّلق بطروحات الكاتب داخل الـرو يفمن النتائج  جملة حثةالبا
ــةخيــّص الشــخوص، وطرائــق تقــدميها، إذ وجــدت الشخصــّيات  ــتلبة المثقّف ــةومغــرّ  مس  ب

لصـــبا علـــي كـــرمي املعمـــورّي » شخصـــّية املثّقـــف املاركســـّي يف الروايـــة العراقيّـــة«. ومـــةومهـــزو
ــة  يفملعمــوري علــى دور املاركســي املثّقــف الــذي بــرزت شخصــيّته م)؛ رّكــزت ا2015( الرواي

 السـلطة  جهـة سياسـّيًا وفكريّـًا ملـوا خاصة الطبقـة الكادحـة  الشـعب  عيةتـو يف الستينية
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، وامــتالك رؤيــة ناضــجة ملــا يتظــافر والصــراعاِت الــدائرة يف اجملتمــع؛ ينبــع كــّل هــذا مــن ةاملســتبدّ 
  ضرورة اإلصالح االجتماعي، وتنوير األفراد. صميم إميان الفرد املاركسي ب

ــــا احملاولــــة األوىل الــــيت تتصــــّدى لظــــاهرة االغــــرتاب يف الروايــــات  ّ ــــز هــــذه الدراســــة أ ومــــا ميّي
لسعد رحـيم بعـد االحـتالل األمريكـي للعـراق وال خيفـى الـدور الـذي ميثّلـه هـذا احلـدث  ةالصادر 

  تاريخ العراق. يف هةالطارئ والرب 
  

  االغتراب .2

 مفهوم االغتراب 1.2

تسـيطر علـى الفـرد فتجعلـه غريبـاً وبعيـداً  عيـة اجتمـا نفسية لةإنّـه حـا: «2كريزويـل تقول إديث
اإلنســـان،  ةلتقـــّدم حيـــا مـــةمالز  ة). واالغـــرتاب ظـــاهر 264م: 1993» (عيعـــن واقعـــه االجتمـــا
 ىلباإلنسـان إ يؤدّ اجملتمع، أو العجز عن التالؤم مع الواقع، ممّـا يـ يف صلةوتعّرب عن فقدان البو

  الذات. على السليبترك احمليط أو االنكفاء 
  
  العالمّيةية االغتراب في الروا 2.2

واخلـائف والقلـق والعـاجز؛  منتمـيالالغالباً ما متّثل الشخصّيات يف الروايات املغرتبة اإلنسان 
 (F. Kafka). م) لفـرانس كافكـا1915(املسـخ ولعـّل روايـيت، 

 كـروزوروبنسـون   روايـة، و3
4م) لـــدانيل ديفـــو1719(

(Daniel Defo)   يفاالغـــرتاب  عةمـــن أنســـب النمـــاذج ملوضـــو 
ــة ا الروايــة العالمي ــة. أّمــ املغــرتب، (كــروزو) فتعتــرب مــن أعظــم القصــص يف تــاريخ  قص

ــةبعـــدمها روا الدرجـــة الثانيـــة يف يتوتـــأ .ىباألدب األور  م) لـــدينو 1940( صـــحراء التتـــار، يـ
ــةم) بشخصــيّتها 1972- مDino Buzzati) ،(1906( ٥يتبــوتزا دروجــو)  ين(جيوفــا المغترب

 م)1942( الغريــبكــّل مكــان وزمــان. وكــذلك روايــة،   يفالــذي جّســد أزمــة اإلنســان املغــرتب 
ــةم) بشخصــّيها 1960- م Albert Camus ،(  )1913أللبريكــامو ( (مريســو)، البطــل العبثي ،

 الغثيـان روايـة وهـم سـؤاله (ملـاذا كـّل هـذا؟). و يفالغريب البعيد كّل البعد عن واقعـه والعـائش 
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م) 2000( اجلهـل، يـةم)؛ وروا1980- م1905( ، جـان بـول سـارتريةم) لرائد الوجود1938(
روايـات بلـزاك، وزوال، و «، واليت حتمل نظرته لالغرتاب واحلنني للوطن. وكذلك 6مليالن كونديرا

  ).12م: 2015(أمعضشو،  7»يفسكي، وديستو يهيجو، وتولستو 
  

  الرواية العربّية فياالغتراب  3.2
تواجــدت الروايــات املغرتبــة ولكــن بشــكل طفيــف يف املاضــي؛ فكانــت مــن لبنــان، مــثالً، روايــة، 

م) ألمــــني الرحيــــاين، صــــّورت مشــــكالت هجــــرة العــــرب إىل الواليــــات املتحــــّدة. 1911( خالــــد
شـــرها ميخائيـــل م) لشـــخص يســـّمي "األرقـــش" يف املهجـــر، وقـــام بن1949( مـــذّكرات األرقـــشو

  نُعيمة بعد موت صاحبها. 
يكـون فيهــا بطــل  - فـيمكن حصــره يف ثـالث مراحــل: األوىل المغتربــةأّمـا تطــّوُر الروايـات 

الرواية قد محل كّل عاداته احمللّية معه إىل بيئتـه اجلديـدة يف الغربـة، أي أّن انتقالـه إىل أوروبـا كـان 
م) لتوفيـــق احلكـــيم هـــذه 1938( مـــن الشـــرق عصـــفورانتقـــاالً جغرافيـــاً فحســـب. ومتثّـــل روايـــة، 

، وعـاد ةيكون فيها البطل قد درس بأوروبا وحصل علـى شـهاد - الثانيةخَري متثيل. و المرحلة
موســــم  حلــــة روايــــة،إىل بلــــده دون أن يــــتمّكن مــــن االنســــجام مــــع بيئتــــه األوىل، ومتثّــــل هــــذه املر 

. حّقـــيم) ليحـــىي 1968(قنـــديل أّم هاشـــم م) للطّيـــب صـــاحل، و1966(إىل الشـــمال  ةاهلجـــر
ا الروائيون املغرتبون يف الوقـت احلاضـر، وفيهـا يـدرس أو يعـيش البطـل  - الثالثةو تلك اليت ميّر 

ــــدة. وراحــــت ا يف الروائــــي ــــة اجلدي ــــه أن يتعــــايش مــــع البيئ ــــه ال يعــــود، وهكــــذا علي لغــــرب، ولكّن
لســـــّمان واخلريـــــف االســـــرد العـــــريب، فجـــــاء جنيـــــب حمفـــــوظ برائعتـــــه،  يفتـــــرتى  بـــــةالروايـــــات املغرت 

م)، ذات البطـــل املـــأزوم، عيســـى الـــدبّاغ. كمـــا وظّـــف الســـوري، حيـــدر حيـــدر مفهـــوم 1962(
م)، ذات البطـــــل املهـــــزوم، 2008( هجـــــرة الســـــنونواالغـــــرتاب بكـــــّل اقتـــــدار يف آخـــــر أعمالـــــه، 

(هزمي)؛ ومن رمزيّة امسـه عـّربت الروايـة عـن هزميـة اإلنسـان واملكـان املتكـّرر، وهـي هجـرة اغـرتاب 
ــــــة ــــــب هلســــــا يف  ممزوجــــــة بالســــــرية الذاتي ــــــب"، غال ــــــي "الغري  اخلماســــــني. وحــــــّرك األردين والروائ

ـــــا داخـــــل 1979( الســـــؤالم)، و1975( م) أغلـــــب شخصـــــّياته مهزومـــــة تقضـــــي معظـــــم أوقا
 الـــــوهمفضـــــاءات مغلقـــــة تـــــرتاوح بـــــني الشـــــّقة والســـــجن. وجـــــاء وائـــــل فيصـــــل القاســـــم بروايـــــة، 
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رتاب الفكــري لــدى الشــباب العــريب الــذين يدرســون م)، فعــرض عــّدة حــاالت مــن االغــ2006(
لــرحيم يف   ترنيمــة إمــراة.. شــفق البحــرتشــبه روايــة،  الــوهمومــن الالفــت أّن . يف الــدول األوروبّيــة

كشــفها الفــرق بــني احليــاة املختلفــة يف الغــرب والشــرق، والنظــرة إىل اآلخــر، والتمّســك بــالرأي. 
وللروايات النسوية نصيب يف االعتنـاء بثيمـة االغـرتاب؛ فقـد صـدرت جمموعـة تعـاجل قضـية املـرأة 

ري مــن يف مواجهــة الواقــع الصــعب الــذي تعلــو فيــه ســلطة العــادات والتقاليــد، مــا يقودهــا يف كثــ
عّبــــاد ّذات والشــــعور باإلحبــــاط واخلــــذالن واالغــــرتاب؛ ومنهــــا: الــــاألحيــــان إىل االنكفــــاء علــــى 

حبـل م) للفلسـطينية، سـحر خليفـة؛ و1988م)، ومذّكرات امرأة غري واقعيـة (1980(الشمس 
م) للســورية، مهــا حســن. ولكــّن األهــّم هــو عــدد مــن الروايــات املعاجلــة لظــاهرة 2010( 8ســّري

جلـــربا إبـــراهيم جـــربا،  البحـــث عـــن وليـــد مســـعودخصـــية "املثّقفـــني"؛ مثـــل: روايـــة، اغـــرتاب يف ش
واجملتمـــع املـــدروس فيهـــا جمتمـــع أنتلجينســـيا، أوجمتمـــع مثّقفـــني أو جمتمـــع خنبـــة؛ وكـــذلك اســـتطاع 

أن يـــدين الواقـــع العـــاجز الـــذي متثّـــل يف هـــذه الطبقـــة، وذلـــك مـــن   م)1970( الســـفينةجـــربا يف 
  . املثّقفة من الربجوازيني ثقافة عاجزة يف ومهها وزيفها خالل جعل ثقافة النخبة

  
  االغتراب في الرواية العراقية 4.2

بادئ ذي بدء مل تسّجل الرواية العراقية أّي تقّدم ملحوظ ضمن املراحل اليت تطّورت من خالهلا؛ 
م)، 2003- 1958( الزمنيـة مع ظهـور روايـات صـدرت يف املـّدة  قفزة نوعيةلكن صارت هلا 

 طعمةم) لغائـب 1967( أصـوات خمسة ،روايةأي حّىت االحتالل األمريكـي، وحتديـداً مـع 
 .ةمـن أبـرز كتّـاب هـذه الفـرت فرمان، وإىل جانب فرمان، يعّد أمحـد خلـف، وعبـد الـرزّاق املطلـيب

  .9أكثر رواياتهاالغرتاُب  أّما فرمان فَيِسمُ 
 لطفيـــةمــن أمثــال  يـــونروائم)، 2014- 2003االحــتالل األمريكـــي ( وبــرز يف فــرتة

ــةتــرالــدليمي ، ووارد بــدر الســامل، وســعد حممــد رحــيم الــذي جــاء بروايتــه،  .. شــفق ةامــرأ نيم
 عراقـــــي يف بـــــاريسبروايتـــــه،  10؛ كمـــــا شـــــاركهم آخـــــرون مـــــن أمثـــــال صـــــموئيل مشعـــــون البحـــــر

وانعــدام  بــةم)، الــيت دارت أحــداثها حــول مــا يشــعر بــه املهــاجر مــن إحســاس بــالغر2005(
م)، 2008( يكيـة األمـر ةاحلفيـد، إنعام كجـه جـي بروايتيهـا، يةالكرد الصحفية. وكذا لألمان
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مــن  م). ومــن الالفــت أن صــدرت يف توقيــت واحــد، رّمبــا يف أســبوع واحــد2013( 11طّشــاريو
خلضـّري فلـّيح فـاليوم عشـرة لسـعد حممـد رحـيم، و مقتـل بـائع الكتـبم روايتـان مهـا: 2016العام 

تا، إ ــي ىل حــّد مــا، يف التطــّرق إىل وقــائع املدينــة احملتلّــة: مدينــة الزيــدي، وقــد تشــا ــة ف بعقوب
الزيـدي؛ أّمـا رحـيم فوثّـق اجلانـب التـارخيي للمدينة/بعقوبـة مـن  يةرحـيم، واملوصـل يف روا رواية

تحـّدث وأّمـا الزيـدي ف خالل بطلها الذي اضـطهدته والـيت عـاد إليهـا بعـد االحـتالل األمريكـي.
اسـتطاع  قيـة العـرا ية/املوصل، وهذا يعـّد ظـاهرة جديـدة يف الـروامدينةالعن املسكوت عنه يف 

ا بعد االحتالل الداعشي. عربها الزيدي    أن يوثّق أحداث املدينة وصراعا
  

  المثّقف .3

  قيةالعرا يةصورة المثّقف ودوره في الروا 1.3
املثّقـف املهّمـش يف م) 1956( 12الالمنتمـييف ما مضى مّثل كّل مـن اسـتلهم الكثـري مـن كتـاب، 

الفـرد اهلامشـي  بـة جتـر«أغلب الروايات املغرتبة؛ وهناك أكثر من شخصّية مثّقفة متثّـل جتربتـه، أي 
ــةالنــزوع إىل فــردا«)، واهلامشــّية تعــين 114 م:2015احملســن، » (يف املدينــة احلديثــة تــؤّدي إىل  ني
تفيـد يف تفّرغـه للتأّمـل واإلنتـاج  نيـة )، غـري أّن الفـردا100(نفس املصدر،  » عةاغرتاب عن اجلما

املـــنظّم، إذا تـــوازن وجتنّـــب التطـــّرف النفســـي والـــذهين؛ وهـــذا مـــا طبـــع نتـــاج كـــّل مـــن جنيـــب املـــانع، 
ـاد التكـريل. وتنـاول غائـب يف ئكةوحممود صربي، ونازك املال ، وحممود الربيكان، وجواد سليم، و

ــةأز مخســـة أصـــوات وى بعـــض القصـــص الســـابقة وعلـــى املثّقـــف العراقـــي الـــذي مل تتناولـــه ســـ مـ
م) علــــى متــــّثالت املثّقفــــني والعالقــــات 1980( اخلــــراب اجلميــــلاســــتحياء. ورّكــــز أمحــــد خلــــف يف 

ــةالقهــر الــيت تتعــّرض هلــا هــذه الفئــة االجتماعّيــة مــن قبــل الســلطة؛ وأشــار يف جــّل كتاباتــه حنــو  ي
م. وطــرح يف  بويّــة) الباغيــة واملــاكرة، م)، أزمــة املثّقــف مــع الســلطة (األ2002( مــوت األبعــذابا

مثّقـف  مةم) إىل أز2014( تسـارع اخلُطـىوتطـّرق يف  .املثّقف التنبئّية مبوت السلطة يةوكانت روا
  ميضي مشوار العمر حاملاً بتحقيق أحالم رّمبا ال تفهمها السلطة، وال يستسيغها مثّقفوها.

أّمـــا فـــرتة االحـــتالل فاصـــطنعت الســـردية العراقيـــة لنفســـها ضـــمن الســـياقات السوســـيولوجّية 
والثقافيّــة، هويّــة حمليّــة وتناولــت أبعــاداً ثقافيّــة ذات منحــًى اجتمــاعي، فتحرّكــت فيهــا شخصــّية 
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املثّقــف املنــدحر أو الــرافض لألطروحــات الرجعيّــة واملذهبيّــة. ويف هــذا الســياق حــاول الكثــري مــن 
ثّقفني رسم مشاهد اآلثار الكارثيّـة الـيت حلّـت بشخصـّية املثّقـف العراقـي بـني جحـيم الـداخل امل

  وتيه اخلارج فضًال عن املكابدات اليت سبّبتها آلة القمع السياسي. 
وعليــه أدرج الكاتــب دوره كمثّقــف عراقــي، ومتتبــع لتفاعــل اإلنســان ضــمن صــراعات القــيم 

الـــرابض علـــى التـــّل أو غـــري املتفاعـــل مـــع حاجـــات النـــاس أو احلـــاّدة، ومنـــّدد بـــاملثّقف الســـاكت 
الــذي مــا زال خيــاف مــن الشــرطي املــزروع يف النفــوس، ومشــّجع للمثّقــف علــى اســتغالل حالــة 

اخلــوف.. هــو أســاس األدب الغــرائيب، وأســاس «اخلــوف هــذه لكتابــة شــيء عليــه القيمــة؛ ألّن 
  ).88م: 2012(عبداحلميد،  »الغرابة

الحتالل املريـع نضـجت التجربـة الروائيـة عنـد الكثـري مـن الكتّـاب فأصـدروا ومع ابتعاد ظّل ا
روايـــــات حتكـــــي بارتيـــــاح مهـــــوم املثّقـــــف العراقـــــي، وخاّصـــــة ذاك الـــــذي يـــــرفض مبـــــدئّياً الرضـــــوخ 

حكــــاييت مــــع رأس مقطــــوع للضــــغوطات السياســــّية والعــــادات اجملتمعّيــــة الباليــــة؛ روايــــات مثــــل: 
ديـب ملتـزم مقبـل علـى كتابـة عمـل أديب صـادم عـن الواقـع أ قصةم) لتحسـني كرميـاين؛ 2011(

ــاة م) ألســعد اهلــاليل، 2012(أســفل خــاّص األلــيم الــذي تعيشــه بلدتــه/جلوالء. و ــة فت قص
رب بصحبة والدها الشاعر واملدّرس من جور  جميلة   إىل اليمن.السلطة شقراء 
  

  المثّقف عند سعد محمد رحيم ةصور  2.3 
، نية، والحريـة يتعـاطى مـن قبيـل العقـالويساري من يتحّدث عنه رحيم هو املثّقف التنويري، 

لـة  ، والسـالم، والتسـامح والتقـّدم. ويسـعى لنـزع هـاعيـة االجتما والعدالة، اإلنسانيةوالّذات 
يتحلّـى بـروح «، و13ليـة عـن ثقافـة أّي جمتمـع وتفكيكهـا وإرجاعهـا إىل عناصـرها األو سةالقـدا
تشـتغل باسـم حقـوق  نزعة نقدية واحتجاجيةلالستكشاف والتحـّري وذات  لّة محبةمستق

منتمـي، ومـن  ). وصـورته عنـد رحـيم متثّـل الال5م: 1993أركـون، » (الروح وحقـوق الفكـر فقـط
ــةيــو ةيبحــث عــن هويّتــه؛ ومــن ال ختتلــف شخصــيّته عــن منــاذج عديــدة نعرفهــا بصــور متامــاً  مي ،

ـــائع الكتـــبكشخصـــّية (املـــرزوق) يف  ـــه كـــان يظـــّن نفســـه مقتـــل ب ـــاً مهزومـــاً لكّن ، إذ ظهـــر جبان
ندامـه وشخصـيّته وأفكـاره، بينمـا هـو ال يـدري  ةخادعاً ألصدقائه، ولزمر مـن شـباب معجبـني 
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. كـان وغـداً البسـاً جلبـاب مثّقـف، بالثورية واليساريةجيل كامل مؤمن  طةبأنّه جزء من ور
ــةيف مــوا متقلّبــاً ال يصــمد علــى فكرتــه، وال ــة جه ــةأفعالــه الصــبيا عاقب يف ضــبط شــهواته  ني

جتـاه اآلخـرين. وكـذا  قيـة ، ومكركراً بسخريّة حتمل نظرة استعالء إىل اجملتمع، وحملة فـوالجنسية
، حيث حيضر املثّقف بكّل تفاصيله الرومانسّية، وهـو حـامل ترنيمة امرأة.. شفق البحراحلال يف 

  صارم يف نظرته حنو متغّريات احلياة.وثوري، وضعيف بقدر ما هو قوي، و 
  
  السلطةالمثّقف و  3.3

ميكـن أن يكـون املثّقـف مـن الـنمط العضـوي، يتحـّدى وينقـد  السلطة الحاكمةيف عالقته مـع 
ــةويناضــل ويصــمد ويصــارع مــن أجــل حتقيــق احلــر وإحقــاق حقــوق اإلنســان وإبطــال الباطــل  ي

فيكـــون موقفهـــا منـــه غالبـــاً اســـتعمال شـــّىت الســـلطة  وتقـــويض دعـــائم الفســـاد السياســـي. أّمـــا
ــةالضـــغوطات  ــة المعنويـ ، كـــالّنفي واالعتقـــال والتعـــذيب أو اســـتعمال خطـــاب والماديـ

ــةالالمبــاالئ واإلقصــاء والتهمــيش والطــرد مــن الوظيفــة أو فــرض اإلقامــة اجلــرب ــا،  ي وتســييجه 
االغـرتاب  حتميةة ر . وعليـه ميكـن أن نفهـم فكـللجنـون فسحةمتاما كما فعلت مع (عـامر) يف 

املثّقفــني يف ظــّل الســلطات كّلهــا، وال سـّيما اجلــائرة منهــا. كمــا نســتطيع أن نعــزو  شخصــية يف
م   قةللمكـان واملخرّبـة بالتنـاظر عـال بةاملخرّ  هي، إذ السلطةإىل سلوك  األمكنة يفجّل اغرتا
ــةيســكن املكــان مبكانــه؛ هــذا االنفصــال/االغرتاب هــو املقــدّ  ياإلنســان الــذ ليفّكــر اإلنســان  م

  ، بالبحث عن املنفى. ةواملغادر  ةباهلجر 
  

  أنماط االغتراب  .4

  تياالغتراب الذا 1.4
وانفصـــال . )69م: 1979، ين(الشـــارو  »ال ميتلـــك ذاتـــه ييعـــين ذلـــك الـــذ«املغـــرتب عـــن ذاتـــه 

سـياقات التغـّري االجتمـاعي واالقتصـادي  يفاالغـرتاب  لةاإلنسان عن ذاتـه أقصـى مـا تصـله حـا
، الشخصـية المأزومـة  إنتـاج  ، فيعيـدشفق البحـر ترنيمة.. إمراة يفوالتصنيع. أّما الكاتب 
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مـن االنكفـاء علـى الـذات، والشـعور بـالعجز التـاّم عـن القيـام  حلقة يف ةتدور عاد اليت(سامر) 
واالرتكـاس، واملاضـي املشـحون بكـّم  الخيبةمن مسـتنقع  الشخصية، لينتشل هذه ةمبادر  يةبأ

  هائل من اآلالم واإلحباطات.
  
  ماعيجتاالاالغتراب  2.4

ــة ةهــو الشــعور بعــدم التفاعــل بــني الــذات وذوات اآلخــرين ونقــص املــودّ   ةمعهــم ونــدر واأللف
  عي؛االغـــرتاب االجتمـــا مـــع اآلخـــرين يســـّمى عيّـــةوضـــعف الـــروابط االجتما كةالتعـــاطف واملشـــار 

..» بـةيش بني أهله وعشريته وأقاربه وبني ظهرانيهم، إّال أنّه رغـم ذلـك يشـعر بالغر فاملغرتب يع«
إّن مـــــن أســـــباب الفصـــــام بـــــني املثّقفـــــني واجملتمـــــع غيـــــاب «). و31.ق: ه 1431(أشـــــكوري، 

. ومـن )157م: 1995(الـدّجاين وآخـرون،  »املثّقفـني ةلـدى كثـر  الرؤية الحضارية الشاملة
االنفصـال  مشـكلة ،.. شـفق البحـرترنيمـة امـرأة   يفوحتديـداً،  ،نـةاملدو  بة يفبني مظاهر الغر 

واسـتمرت زهـاء ربـع قـرن حـّىت منتصـف الثمانينـات.  السـتّيناتمنـذ  في المنطقـة اليت ظهـرت 
ــ "الوحــدة" الــذمقتــل بــائع الكتــب يف االغــرتاب ومــن مظــاهر يصــل  ي، إظهــار الشــعور احلــاّد بـ
 ةالبطـل وحيـد شخصـية ا، وعنـد ذاك تبـدو أنفسـهم ومواسـا علىاإلشـفاق  إىلبالشـخوص 

ــة  ــة مغترب ــا أشــّد النــاس : «حزين ــفدعة .. كأنّــك تســأل المدينــةفــي هــذه عزلــة أن ض
  ).54م: 2017(رحيم،  »عن أسماك القرش مستوحدة

  
  سياالغتراب السيا 3.4

السلطة الفاشـية   تمارسهملـا  نتيجة ومسـؤولياته سـيةميكن أن ينعزل املثّقف عـن مهامـه السيا
ــمولية حبــّق اإلنســان واملكــان؛ تســحق الشــخص مثّ تقذفــه علــى اهلــامش مثــل مــا رمــت  والش

 ةاملغـادر  تعـينال  العزلة بعامر واملرزوق، وحتّول املكان إىل ما يشـبه السـجن، بـل السـجن بعينـه.
؛ فمـثالً (املـرزوق)، الهـامش  يفإىل اخلارج فحسب، بل ميكن أن تكون داخل البلد واجللـوس 

ارج الســياق ألّن الســياق يتضــارب ومــا حيملــه مــن قــيم وأفكــار ومبــادئ، لــذلك  صــار يعمــل خــ
 ةداخلـه. إذ إنّـه مـا عـاد ميتلـك القـدر  ومنفي يفوطنه  يفكان يعيش فيما يشبه املنفى حّىت وهو 
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 يف(قطـــار املوت/املعتقـــل  أليمـــةالشـــارع السياســـي. فماضـــيه يـــذّكره حبـــوادث  يفعلـــى التـــأثري 
)؛ هـــذه اللقطـــات مـــن االســـرتجاع ةبـــاريس، واألهـــم منهـــا ســـجن النقـــر  براغ/االعتقـــال يف مطـــار

 ةالروائـــي بتعـــالق مـــا هـــو سياســـي مبـــا هـــو ثقـــايف، فقطـــار املـــوت مـــثالً ميثّـــل صـــور  عـــيتعكـــس و 
كـان توصـيفاً لوجـود الشخصـّية/املرزوق   يوالذ، ميتارخيهـا الـدا نة، أو أمنوذجهـا لسـردالسلطة

 أن أحيـا، وال بـّد مـن أن دخيلتي فـيوقـّررت  كان قرارهم أن نموت..«ضمن معارضـيها: 
 يف)؛ وهكـــذا هـــي احلـــال 141م: 2017رحـــيم، ( »مكـــان آخـــر فـــي عـــن هـــذا كّلـــه أحـکــــي
ــا رمــت بــه  علــى، حيــث يــذّكرنا القــاص جبــور الســلطة للجنــون فســحة ّ  يف(عــامر) وكيــف أ

  السجن وأجهزت عليه باجلنون.
  
  االغتراب لدى المثّقف 4.4

للمجتمـع، ومنحـتهم  طليعةمثّلتهم  لةبدت مقبو ةمن الزمن أنشأ املثّقفون ألنفسهم صور  ةملدّ 
حــدود وظيفــتهم. فكــان للمثّقــف جســوره القائمــة مــع النــاس غــري أّن هــذه اجلســور  يف ســلطة

العـــامل. مل تعـــد هنـــاك  يف ةتلـــو األخـــرى مـــع بـــدء تبـــّدل عالقـــات القـــوّ  ةشـــرعت تنهـــار الواحـــد
، وجـــان بـــول مشـــيمثـــل: (رجيـــيس دوبريـــه، وأنطونيـــو غرا ثقـــايفات ثقـــل ذ مّيـــةشخصـــّيات كاريز 
 يفاملثّقفـني  نـة، وهربرت ماركوز، وفرانـز فـانون، وغـريهم)، ميكـنهم دعـم مكاميسارتر، وألبري كا

ـــم مل يفهمـــوا واقعهـــم بالشـــكل الـــذ ّ فيـــه أن  ينبغـــيكـــان   يالعـــامل. فبـــات املثّقفـــون يكتشـــفون أ
ا البار  زمهم أو تكاد. حةيفهم، وأّن تلك القوى اليت استهانوا    أصبحت 

  
  نيالزمااالغتراب  5.4

امتــداد  فهــي جــوهر وجودنــا، هـــي ةالــذاكر «) علــى أّن Bergson Henriبرجســون ( ييؤّكــد هنــر 
ما معـاً، غـري أّن احلاضـر لـيس  يف للماضي فعـل تراكمـات، إّمنـا هـو  حصـيلة احلاضـر وصـريور

 ةواحـد سـيقيةمو  تـةالـزمن تنويـع لنو  يف حلةوضرب من االبتكـار املتجـّدد، كـأّن مسـار الـر عينو 
مـثالً املشـاهد  .)192م: 2015(العبـداهللا، » جسورا بني املكان والزمان واملاضـي واحلاضـر تبين
ــة، ليســت متسلســلة ولكّنهــا متــدا.. شــفق البحــرةامــرأ ترنيمــة يف ؛ وهــذا التــداخل يأخــذ خل
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، فمهما ابتعـد (سـامر) عـن مسـقط رأسـه، عـاد إليـه مـن خـالل الـذكريات؛ مغلقة هةتاشكل م
أنّـــه متعّلـــق  ةبقـــوّ يـــؤمن  ييخـــوض البحـــر المتوســـط بحثـــاً عـــن حلمـــه القـــديم الـــذ«كـــان 

زمـن  فـيكأنّنا «). ويستغرب الظرف الزمين فيقول: 203م: 2012(رحيم، » بأهداب بغداد
حيــث  مينوهــذا هــو عــني االغــرتاب الــز  ).169  (نفــس املصــدر،» آخــر مــن القــرون الوســطى

، إذ كانــت مقتــل بــائع الكتــبيف (املــرزوق)  لــةوكـذا حــاالجيـد نفســه منتميــاً إىل زمانــه املعــاش. 
 يف الـــدفني الســـحيق، ويـــذّكره الواقـــع مبـــا كـــان قـــد حلقـــه مـــن ويـــالت ضـــيذاكرتـــه عـــن املا تؤذيـــه

بـاريس أدرك  يفبغـداد. وكـذلك  يفمتامـاً ملـا كـان  بهةالوطن، حيث كانت أحـوال التشـيك مشـا
بعــد  بـة بعقــو يف). و 157م: 2017(رحـيم،  »أّن الزمـان غيـر الزمـان والحـال مختلـف...«

تعد تقرأ؛ فقـال لـه  بالد مل  يفكتباً  يكن يدرك الظرف الراهن، فراح يعرض  عودته من باريس مل
زمـن آخـر ستكشـف أّن عملتـك  فـيأنَت مثل أهل الكهـف الـذين اسـتيقظوا «): عي(الرفـا
  ).96 (نفس املصدر،  »..قيمة يةأ تعد لها لم  يمةالقد

  
  نيالمكااالغتراب  6.4

آلخـــر.  ةملكـــان وبالعـــداو لفـــة تشـــعر باأل فهـــيمتتلـــك الشخصـــيّات أحاســـيس متناقضـــة للمكـــان، 
، واأللفـة ناحيـة الغربـة   باملكـان مـن  طبيعة العالقـة حيـّدد  ياالنتماء إىل املكان هو الذ«و

ــية  يهــو املكــان احملــور  صــليفاملكــان األ ــبة للشخص ــا،  بالنس إذا حتّققــت فيــه مطالبهــا ورغبا
مكــان  يفعنــه  الشخصــيةحالــة افتقــار هــذا اجلانــب تبحــث  يف، و يووجــدت فيــه اجلانــب احليــو 

). 92 م:1997(يقطـني،  »واالتصال بـاحمليط يآخر، ومن مثّ حيصل االنفصال عن املكان املركز 
ـــأثري املكـــان فتقـــول: تتحـــ  يفمكـــان مجيـــل ونقـــل جتربتـــه يثـــري  معايشـــةإّن «ّدث كحلـــوش عـــن ت

مكــان مــا  يفيعانيهــا املــرء  الــيتاإلحباطــات  سلســلةذلــك املكــان، بينمــا  ةهنــاء ةالــذهن مباشــر 
 مقتـــل بــــائع يف الغربـــة. وجنـــد خــــيط )27م: 2008( »جتعـــل مـــن هـــذا األخــــري مكانـــاً عـــدوانّياً 

.. شـفق البحـر،  ةامـرا نيمةتررحيم ( ثنائية يفواملنفى السياسي. ولكّنه  ةباهلجر ، مفتوًال الكتب
حبـروب اخللـيج وّردة فعـل العقـل أو العاطفـة عليهـا، سـواًء بـاهلرب إىل  ) الصـقاً للجنون فسحةو

  سقط الرأس (االقرتاب وااللتحام).أعماق العامل (االبتعاد) أو م
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  ، شفق البحرةامرأ ترنيمة يةروا ني فياالغتراب المكا 1.6.4
املكـان، يلتقـي  يفألن يلتقيـا  ةاملكـان حيـث تقـود املصـادفة رجـالً وامـرأ لعبـة  تقوم الروايـة علـى

(ســامر)، البطــل بشخصــيّتني مهــا (حنــان وكلوديــا) مــع اخــتالف طبيعــة كــّل منهمــا والفــارق يف 
شـارع يضـّج حبركـة السـابلة وضـجيج وسـائط النقـل.  يف الظروف لكـّل لقـاء. تعـّرف علـى حنـان

تعّرفـت عليهـا علـى سـاحل سوسـة فـي تـونس. يومهـا «عرض البحر؛  يفوتعّرف على كلوديا 
 »دارت بنــــــا موجــــــة عنيفــــــة، مباغتــــــة وقّربتنــــــا مــــــن بعضــــــنا ونحــــــن فــــــي عــــــرض اللجــــــة

متــاس ). ويُفــرتض أن يكــون هــذا اللقــاء، بطبيعــة شخوصــه ومكانــه، نقطــة 7م: 2012  (رحــيم،
بـــني الشـــمال/إيطاليا، واجلنـــوب/العراق، أو الغـــرب والشـــرق، الثيمـــة الـــيت تتمحـــور عليهـــا حبكـــة 

م ا البعض يف روايا   .14الرواية، تلك املوضوعة اليت زّج 
يف احلقيقـة الرتنيمـة روايــة جّسـدت حلـم جيــل يبحـث عــن اخلـالص عـرب اهلجــرة، وقـد هيّــأت 

يّاً عـن أقـرب النـاس إليـه يف بيته/مدينتـه األوىل/ "السـعديّة" وصفاً دقيقاً لــ (سامر) الذي عاش منف
قبـــل أن يهـــاجر إىل ليبيـــا ليعمـــل أســـتاذاً لـــألدب اإلجنليـــزي يف "جامعـــة طـــرابلس"، أي أنّـــه عـــاش 
االغــرتاب احلقيقــي يف وطنــه وعــرف معــىن الغربــة، فاضــطّر حتــت ضــغط احلصــار االقتصــادي إىل 

اء مكـاين يبـدأ مـن العـراق، إىل ليبيـا، إىل تـونس، وهنـاك مغادرة العـراق، فتحـّرك يف أكثـر مـن فضـ
وينتقل إىل ساحلها اإلفريقي، فيجد العامل   املتوّسطيلتقي بكلوديا فتهرّبه إىل إيطاليا، حيث يعرب 

كّله يف داخله ليكتب روايته. لكنّـه يعجـز عـن كتابـة شـيء ذي قيمـة، إذ كـّل مـا اسـتطاع تدوينـه 
ظــات مبعثـــرة ومشّوشــة، فثقـــل املاضــي وكوابيســـه الفظيعــة ظلّـــت اليعــدو كونـــه جمــرد نتـــف ومالح

مالزمة له، مسّممة حياتـه، ووامسـة إيّاهـا بالعطالـة والعجـز. وألنّـه مل يتـأقلم متامـاً مـع اجلـّو اجلديـد 
ــني أعثـر «الغريب عليه قال:  أبحث دوماً  عن مكان آخر، أهرب من مكاني، من نفسي عّل

. وكلوديـا أيضـاً تبحـث )26املصـدر،   (نفـس »مكـان اآلخـرعلى الوجه الصريح لنفسي في ال
وحين تبحث في المكان الخطـأ «عن فردوسها املفقود، أو ومهها الذي يساعدها على احليـاة، 

ـــديل كمـــا   ).10 م: 2012(رحـــيم، » ال تجـــد ضـــيراً مـــن اســـتبداله بمكـــان آخـــر صـــحيح ب
نكتشــف (خالــداً)، الصــديق األقــرب إىل ســامر، وهــو يواجــه املــوت غرقــاً إثــر مغــامرة ســفر غــري 
ـــة مـــن الســـواحل األســـرتالّية. ّمت تشـــخيص العلّـــة كمـــا ورد علـــى لســـان ســـامر  ناجحـــة علـــى مقرب

كنــت مصــاباً بوســواس العطالــة. «عنــدما قــال:  وجوديّــاً حكايــة اغرتابــه وعطالتــه وموتــه  ملّخصــاً 
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العمل. عاطل عن الحّب واألمل، عاطل حّد البالدة. عاطل عن فعل أّي شـيء  عاطل عن
يمنحني إحساسـاً بالرحابـة واألمـان ويعتقنـي مـن السـجن. السـجن فــّي.. فـي داخلـي.. فـي 

. فكّلمـا ابتعـد سـامر )60(نفـس املصـدر،  »نفسي.. في عقلي. منفّي وأنا فـي بيتـي ومـدينتي
إنّه يخوض البحر المتوسـط بحثـاً عـن «الل الذكريات. عن مسقط رأسه فهو يعود إليه من خ

. ويسـتغرب )203(نفس املصدر، » متعّلق بأهداب بغداد أنّهحلمه القديم الذي يـؤمن بقّوة 
البيـــوت كـــالتراب هالميـــة بـــال مالمـــح.. وحيـــث األبنيـــة قوطيّـــة.. والشـــوارع «املكــان بقولـــه: 

  .)169(نفس املصدر،  »والمدن في أوروبا
تشـــّردياً، ويســـاند الـــرأي وجـــود  كـــان Cosmopolitanism(15(الكوزموبوليتـــاين  وهـــذا اجلـــوّ 

  الغجري مع سامر على الشاطئ؛ والغجر رمز للتنّقل والرتّحل، والالوطنّية، والالهويّة.
يتحّدث رحيم عن كوابيس بغداد من خالل رحلة استجمام على شواطئ املتوسط يف تونس، 

تســميتها دلــيالً ســياحيّاً يــوفّر للمتلّقــي معــامل بــارزة يف إيطاليــا، بــل وأرجــاء إيطاليــا؛ رحلــة ال ميكــن 
يعيد إىل ذهنه أزمة اإلنسان املعاصر بشّىت القيود؛ بعبارة أخـرى بـدل أن خيـرتع رحـيم تارخيـاً خياليّـاً 
ملعرفة جمرّدة، استطاع أن يأخذ القارئ يف جولة يف أرجاء النفس البشـريّة املأزومـة وهـو يبحـث عـن 

وكــأّن الرحلــة تشــي بغايــة االبتعــاد مــا أمكــن إىل أقصــى حــّد ممكــن مــن  .16ن أو يقــني يلــوذ بــهإميــا
اليابسة باجتاه البحر، فلكّل طـرف مـن طـريف ثنائيـة اليابسـة/البحر داللتـه الـيت جتعـل الفـروق بينهمـا 

اإلنســان تتجــاوز الســطح إىل البــىن العميقــة للتــاريخ والثقافــة. وميكــن اجلــزم أّن الروائــي يــتكّلم عــن 
الالمنتمـــي الـــذي يبحـــث عـــن احلقيقـــة بـــني أمـــاكن رمزيّـــة تـــدّل علـــى جمتمعـــات ومســـتويات مـــن 

  اإلنسان، ويف طريقة انتباهه ملعىن املعرفة. داخله/أعماقاإلدراك، لكّنه يف النهاية جيد احلقيقة يف 

  مقتل بائع الكتباالغتراب المكاني في رواية  2.6.4
املثّقف واغرتابه حيث تسـّجل مسـرية تنّقـل  ازدواجّيةالرواية تكتنز يف داخلها ثيمات متعّددة مثل 

الشخصــّية بــني األمكنــة معتــربة تنّقلــه هــذا واضــطهاَده يف مســرية حياتــه الشــائكة ردَّة فعــل النفــراد 
ـا اخلاّصـة يف الدرجـة األوىل،  املكان املتغّري بالبطولـة وكـذا هامشـّية الشخصـّية، وتغيـري مسـار حيا

يف احليــاة حــني تبحــث عــن مكــان تــأوي إليــه أو «جلــامح؛ وفضــالً عّمــا كــان حيلــم بــه يف خيالــه ا
حتتمي فيه تلجأ إىل اخليال الذي يتعاطف مع الكائن الذي يسكن املكان احملمي فيجعله يعيش 
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). ويستخلص 131م: 1984(باشالر،  »جتربة االحتماء بكّل تفاصيل األمان واحلماية الدقيقة
ـــــا كانـــــت يف األصـــــل هجـــــرة  ّ معكوســـــة، فمـــــن املدينـــــة الكبرية/بغـــــداد إىل مـــــن هجـــــرة املـــــرزوق أ

ــرز، وخريســان يف الضــاحية، إىل املــدن  ــري  الصــغرية/بعقوبة، ومــن النهــر األســطورة/دجلة إىل 
األروبية، وعائداً إىل بعقوبة؛ حركة دائريّـة معاكسـة لتيّـار احليـاة بـل انتكاسـة واضـحة. والروائـي يف 

ب يف مـــدن املنطقـــة الغربّيـــة للعـــراق ذات األصـــول يعيـــد إنتـــاج فضـــاء االغـــرتا مقتـــل بـــائع الكتـــب
  الدينية املتشّددة بعد االحتالل. 

  االغتراب داخل الوطن 1.2.6.4
 »اعتقلـــــوني مـــــّرتين قبـــــل أن أهـــــاجر إلـــــى بـــــراغ«املـــــرزوق يف بداياتـــــه واجـــــه االعتقـــــال: 

هنــاك فــي «يف بغــداد: وية" ). واقتيــد ليحــبس يف ســجن "قصــر النهــا142م: 2017  (رحــيم،
. مثّ نقل إىل سـجن "معسـكر )93(نفس املصدر،  »عتقل تعّرض المرزوق لتعذيب شديدالم

ــ "قطــار املــوت" إىل ســجن "نقــرة 1963الرشــيد". وبعــد شــهرين، وحتديــداً يف شــباط  م، نقــل بـ
الســلمان"، ومــا إن ينتقــل البطــل مــن مكانــه االعتيــادي حــّىت يصــبح املكــان الطــارئ معاديــاً لــه، 

ضــربه «انســجام البطــل وتالئمــه مــع املكــان اجلديــد؛ يــروي (اهلــادي): فيــتّم الصــراع مــن حيــث 
شرطّي ضخم حّتى أدمى فمه... أوسعوه ضرباً.. تركوه فـي الشـمس مربوطـاً إلـى عمـود.. 

هــذه املقــاطع الســرديّة تــوحي بعمــق املعانــاة الــيت . )105(نفــس املصــدر،  »مثــل كلــب أجــرب
ن املغلق/املعــادي؛ وحتمّلــه الضــرب يعــين صــرب ألـــّمت بالشخصــّية حلظــة تواجــدها يف ذلــك املكــا

الناس/الشخوص، والبالد/األمكنة أيّام الظلم واالستبداد. واالغرتاب الـذي أحـاط بـاملرزوق هـو 
إيمانــه الكّلــي بالحــّب بعــد أن  - ســلب منــه ثالثــة أشــياء: األّول «مــن تــأثري املكــان عليــه إذ 

نصــف إيمانــه  - بموهبتــه فّنانــاً. الثالــث ثالثــة أربــاع إيمانــه - تزّوجــت حبيبتــه غــادة. الثــاني
  .)95م: 2017(رحيم، » باليسار فكراً وتنظيمات

وأّمــا "بعقوبــة"، وهــي املكــان األّول، فتصــبح عبئــاً علــى الشخصــّية بســبب ظروفهــا يــوم كــان 
املــــرزوق يف عــــّز شــــبابه؛ كــــان قــــد ُســــجن يف ســــتّينات القــــرن املاضــــي وســــبعيناته، فاضــــطّر إىل 

ن قصّي. والروائي يأىب إّال أن يذّكر علـى لسـان الشخصـّية باألحـداث األليمـة االنتقال إىل مكا
ـــالواقع املســـموم املفـــروض مـــن قبـــل احملتـــّل علـــى حاضـــر مشـــحون باحلقـــد  ــّمت ببلـــده وب الـــيت ألــ
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 »حلــــم ممــــّزق إلــــى أشــــالء«والفكــــر املتطــــّرف، وقــــاده إىل مدينتــــه الــــيت آملــــه أْن تتحــــّول إىل 
ــذا التمــّزق حالــة الشعب/الشــخوص بعــد الســقوط. فمــن هــذه ؛ ويعــين )48املصــدر،   (نفــس

م، ية أوصــاف كهــذه للمكــان، ميكــن تعــر القضــايا املخّبــأة عــن أعــني النــاس واملســتورة يف أذهــا
قضايا مفادهـا أّن اإلنسـان يتعـّرض للخطـف والسـرقة يف وضـح النهـار، وأّن املثّقـف، علـى وجـه 

اإلبعــاد القســري فحســب، بــل هــدف للقتــل أخــّص، عرضــة لــيس لســهام التهمــيش واإلقصــاء و 
املتعّمــــد. وحملمــــود ذكريــــات مــــع "بغــــداد" مرّدهــــا الــــّزمين أيّــــام الدراســــة، يومهــــا حــــدث انقــــالب 
عسكري، فاعتقل، وأدخل السجن، وابتعد عن املدينـة وتزّوجـت اخلطيبـة (غـادة) دون أن يعلـم 

  لمكان. بزواجها فصارت الذكريات اجلميلة من املاضي، وحّلت املعاداة ل
ار بعـد زوبعـة  سـألني  «م، وعنـد عودتـه وصـفها باملوحشـة 2003وزار املرزوق بغداد ذات 

ــــدو موحشــــة كســــجن  ــــه: تب ــــي بغــــداد].. قلــــت ل ــــف وجــــدتها؟ [يعن كــــاميران عــــادل كي
ـــاره  .)52(نفـــس املصـــدر،  »صـــحراوي يـــراه املـــرزوق معنويّـــاً أنّـــه  مكانـــاً متحرّكـــاً والقطـــار باعتب

 »صــــــعدت القطــــــار الخــــــاطئ منــــــذ ثالثــــــين ســــــنة«القطــــــار اخلطــــــأ الــــــذي ركبــــــه يف حياتــــــه 
، ولكّنها تعبري مأساوي عن نصـف حيـاة فاشـلة؛ وفعـالً ركـب يةهذه كنا )؛96املصدر،   (نفس

  قطار املوت الذي أخذه إىل السجن الصحراوي.
بالوحــدة؛ ذات يــوم دامههــا اجلنــود األمريكــان  واملكتبــة كمكــان مغلــق كــان حيــّس البطــل فيهــا

أنا أشـّد النـاس عزلـة فـي هـذه المدينـة.. كأنّـك تسـأل ضـفدعة مسـتوحدة «فقال لكبريهم: 
والرواي ما إن دخل املكـان حـّىت وجـد فيـه كتبـاً  ).54م: 2017(رحيم،  »القرشعن أسماك 
، وغريهـا، كتبـاً  »راق جنسـّياً االستشـ«، و»العــراق«، و»موسم اهلجـرة إىل الشـمال«نوعّية، مثل 

اعتباطـاً بـل ية كان يقرأها املرزوق قبيل اغتيالـه؛ ويبـدو أّن هـذه العنـاوين مل تُـذكْر يف سـياق الـروا
هــي تّتســق مــع مــا كــان ميــّر بــه البلــد مــن ظــروف وأجــواء، مــا حيــّتم علــى املثّقــف مراجعــة األمــور 

  واملعتقدات السائدة. 

  االغتراب عن الوطن 2.2.6.4
اخلروج مـن سـجن النقـرة، هـرب املـرزوق إىل بـراغ ليجـد جـّواً يالئـم مـا يـدور يف دخيلتـه  بعد

ــا آمنــة حتتويــه وفكــره املاركســي. غــادر مكانــه غــري اآلمــن  مــن رؤًى وأفكــار؛ ّ ــاً منــه أ قــدمها ظّن
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وشــــعر بأنّــــه مــــا عــــاد خيّصــــه إىل آخــــر بانتظــــار اســــتعادة صــــورة مكانــــه األّول، وهنــــاك عشــــق 
 »أنــا منفــّي، هــارب بجلــدي منــذ زمــن بعيــد«الروســّية، وشــكا غربتــه هلــا بقولــه: (ناتاشــا) 

ــــب والســــّيء يف نفــــس الوقــــت عليــــه؛ حيــــث   ).168 (نفــــس املصــــدر، كــــان لــــرباغ األثــــر الطّي
ـــه بالحـــّب حـــين يعشـــق أمـــراة روســـّية بيضـــاء .. وســـيحافظ علـــى الربـــع « سيســـتعيد إيمان

» اآلخــر مــن إيمانــه بتنظيمــات اليســارالمتبّقــي مــن إيمانــه بموهبتــه.. وسيخســر النصــف 
فعـاش حيـاة القلـق والشـّك حـّىت حلظـة اعتقالـه  عشـيقته، ناتاشـا اعتقلـت ).95(نفس املصدر، 

» عشــــُت جــــّواً كافكويّــــاً بامتيــــاز، جــــّو القلــــق والخــــوف والشــــّك والاليقــــين«هـــو اآلخــــر، 
ين إلـى زنزانـة اقتادوني شـبه عـاٍر، معصـوب العينـ«. قال عن اعتقاله: )131املصدر،   (نفس
. مثّ أُفـــرج عنـــه بعـــد مـــا تعـــّرض نفســـّياً لإلحبـــاط؛ إذ إنّـــه وجـــد )131(نفـــس املصـــدر، » بـــاردة

املكـــان متغـــّرياً نتيجـــة فقـــدان الفكـــر اليســـاري مصـــداقيّته عـــرب جتربـــة االّحتـــاد الســـوفيايت الفاشـــلة، 
ا)، طيـف الينثـين وأفول جنم االشرتاكّية يف العامل، فكان كّل ما حصـده يف املنفـى طيـف (ناتاشـ
يفعـل   يسـتطع أن عن مضـجعه، ذكـرى جلـرح الينـدمل ومـّر السـنني. حتّطمـت معنوياتـه؛ ألنّـه مل 

شيئاً إلنقاذ حبيبته من براثن املوت؛ حادثة أعـادت املـرزوق إىل أجـواء مـا تعـّرض لـه يف العـراق. 
وما تعّرضـت لـه عشـيقته  هنا جيري الروائي نوعاً من التوازي بني ما تعّرض له املرزوق يف العراق،

يف براغ، وما تعّرض له الكاتب نفسه يف بعقوبة، يـوم رحـل عنهـا هـو اآلخـر جبعـل املنفى/بغـداد 
صــديقي الروائــي، ســعد محمــد رحــيم دلّنــي عليــك.. كــان لمــّدة ســتة «داخــل البلــد نفســه؛ 

فغــادر  2006عشـر عامــاً فـي بعقوبــة قبــل أن يهـدم نصــف منزلـه بانفجــار عبــوة ناسـفة فــي 
. هذا التـوازي يشـي بـدالالت منهـا أّن الـبالد أصـبحت منـايف، )9م: 2017(رحيم، » المدينة

  وأّن العامل تسربل بالتهميش والضياع. 
وبعد املضايقة هرب إىل فرنسا اللربالّية الرأمسالّية، اجلّنة الواهية على األرض بعد تبـّدد الفكـر 

يــــار معســــكره؛ لكنّــــه صــــدم بواقعهــــا الــــذي املضــــاهي لواقــــع بــــراغ؛ قــــام الفرنســــّيون  اليســــاري وا
» احتجزونــي فــي مطــار بــاريس.. فــي أّول مــّرة أدخــل فيهــا فرنســا«باحتجــازه فــور وصــوله 

. وأثّـــر املكـــان عليـــه إىل درجـــة زرع يف داخلـــه بـــذور احلـــّس بـــاالغرتاب )142(نفـــس املصـــدر، 
كنــت أهــرب مــن ذكريــات بعقوبــة وبــراغ إلــى ســماوات الفــّن.. غيــر أنّنــي أخفقــت فــي «
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محاولـــة النســـيان، وخـــّف شـــغفي بولـــوج قصـــور الثقافـــة.. وســـنة بعـــد ســـنة نمـــا فـــّي حـــّس 
. وقـد بـات مـن )181(نفـس املصـدر،  »الشعور بأّنك فقدت مكانك، وإلـى األبـد المنفى؛

ف املكــان غريبــاً، ويشــعر شــيئاً فشــيئاً بــدبيب الطبيعــي أّن مــن يكتشــف حقيقــة وهــم كهــذا، يلــ
  الغربة وهو يتغلغل يف دخيلته.

  »فسحة للجنونية «االغتراب المكاني في روا 3.6.4
املالحـــظ أّن نصـــف العنـــوان يــــدّل علـــى املكـــان فالفســـحة تعــــين الفضـــاء، فضـــاء يتشـــّكل مــــن 

(عــامر)، بطــل الروايــة املثّقف/األضــحية،  الفنــون اجلميلــة حيــث كــان كلّيــةوحــدات تبــدأ بوحــدة  
طالبــاً فيهــا، مثّ وحــدة الســجن الــذي اعتقــل فيــه، ووحــدة املكــان األليف/املدينــة، ووحــدة اجلبهــة 
/البلـــدة احلدوديـــة املهجـــورة (س)/املكـــان الضـــّد. يف اجملمـــوع هـــي وحـــدات تعـــّرب عـــن الســـلوك 

إلنســـان واملثّقـــف الـــيت كانـــت متارســـه الســـلطة الغرائبيـــة الفاشـــية حبـــّق االوحشـــية وطرقـــه  اجلنـــوين
بالدرجة األوىل. كما ترصد الرواية األثـر الـذي تركتـه احلـرب علـى األرض/املكـان، وتفّشـي حالـة 

ال مطــابخ عــامرة فــي البلــدة لتحتــال القطــط علــى ربّــات البيــوت «الفقــر واجلــوع يف اجملتمــع، 
ـــا أن)57م: 2018(رحـــيم،  »وتســـرق مـــنّهن قطـــع اللحـــم المعـــّدة للطـــبخ  ؛ عبـــارة بإمكا

ختتصــر حجــم معانــاة عاشــها احليــوان قبــل اإلنســان، مجلــة تشــري إىل نــزوح ســكان البلــدة وخلــّو 
ــا بســبب احلــرب، وإىل جــوع احليوانــات الــيت مل تعــد جتــد شــيئاً لتأكلــه.. يف هــذا  احليــاة يف بيو
ـا، حـاالت جتعـل اإلنسـان واحليـوان  التعبري تـرى نـربة سـاخرة وتصـويراً لإلنسـانّية يف أسـّف حاال
يف متاهة الوجود وترميه بسهم مثّلث: الفقر االجتماعي، وبراثن احلياة، وخمالـب املـوت؛ أضـف 

والتهمــيش، إىل جانــب زرع اخلــوف يف األذهــان، وجعــل املخــرب  إىل ذلــك التكســري والتهشــيم،
السرّي داخل البيوت ويف كّل مكان، بالتجّسس والتنّصت والرتّصد واملراقبـة مـن قبـل اجلاسـوس 

للنفـــوس؛ فبـــدل أن يكـــون البيـــت مكانـــاً لأللفـــة، حســـب رأي باشـــالر، غـــري أّن أفـــراده املزهـــق 
راحـــوا يتجّسســـون ويتنّصـــتون علـــى بعضـــهم، حـــّىت الزوجـــة تتنّصـــت علـــى زوجهـــا وتشـــي بـــه يف 
العــــّش الزوجــــي وحــــّىت يف الفــــراش، الصــــديق يتنّصــــت ويتجّســــس علــــى صــــديقه وزميلــــه يف كــــّل 

ه، إىل درجـــة بـــات املثــــل (للحيطـــان آذان) فيهـــا ســــائراً مكـــان. وكـــذلك املوظّـــف يف حمــــّل عملـــ
وحتّقـــق؛ واقـــع مرعـــب مفـــزع يقلـــق حيـــاة اإلنســـان؛ اإلنســـان صـــار يكـــره حـــّىت أحالمـــه خشـــية 



  هـ.ق 1440صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    20

 

تسجيل فحوى حلمه، صار يكتم احللم حّىت من أقرب النـاس إليـه خوفـاً مـن الوشـاية، وخشـية 
  أن يكون ضحية أساليب البطش اإلرهايب والوحشي. 

لـة)، الطالبـة يف كليـة كان عا مر قد ارتبط بعالقة ُحّب ملتهبة باجلنون الرومانسي بزميلته (
اآلداب قســـم اإلعـــالم. كـــان يرســـم هلـــا احللـــم اجلميـــل يف العشـــق اجملنـــون، يف مســـتقبل األحـــالم 
الزاهية، ولكّنه صرّح هلا بالتيه، وفقـدان البوصـلة يـوم خاطبهـا يف بعـض نصوصـه الشـعرية املدّونـة 

» أنـــــِت يانعـــــة. أنـــــِت عشـــــب، وأنـــــِت بيـــــت. أنـــــِت دفء.. وأنـــــا تائـــــه«فـــــرته قـــــائالً: يف د
  .)276املصدر،  (نفس

ما العريضــة،  عــامر، اإلنســان احلــامل الرومانســي، واحملّلــق جبنــاحي العشــق واحللــم يف إشــراقا
والفّنــان والرســام، والشــاعر دارت عليــه نوائــب الزمــان، وعصــف بــه تّيــارات غرائبيــة قلبــت حياتــه 

ســاعة تّلقــى فيهــا  إربــاً إربــاً رأســاً علــى عقــب، وســارت بــه حنــو اجلنــون والتمــّرد، فمزّقــت حياتــه 
طمـــة مــــن القـــدر ليجــــد نفســـه يف تراجيديــــة مأســـاويّة، فبســــبب وشـــاية ســــخيفة (أنّـــه شــــيوعي ل

يسارى اهلوى)، عّولـت عليهـا األجهـزة األمنيّـة يف االنتقـام، سـقط صـريعاً مثخنـاً جبـراح التنـدمل 
ممارســـة التعـــذيب بأقســـى أســـاليبها املرعبـــة والوحشـــية، انتزعـــت منـــه الســـلطة  بعـــدومـــّر الســـنني؛ ف

ـــه "هشـــيماً تـــذروه الريـــاح"، مصـــاباً باالنتهـــاك الغامشـــة ح ياتـــه وانســـانيّته بـــاالنتزاع الظـــامل، وجعلت
مــع جمموعــة  واملســخ. تلــك الوشــاية طالتــه وهــو يف حالــة الســكر، يف جلســة يف القســم الــداخلي

األخـرية مـن االمتحانـات عـّرب عـن  األيّـاممن أصدقائه، يومها كان طالبـاً يف السـنة األخـرية، ويف 
فـي الليـل، «هو يسمع بعض أغاين (أّم كلثـوم). وقـع بعـد تلـك اجللسـة يف قبضـة األمـن؛ رأيه و 

في هزيع ما متأّخر من الليل سحبوه من الزنزانة وهو في الرمق الحرج. قـدماه ضـعيفتان، 
نصــف أعمــى ونصــف ميّــت، وعطشــه حــارق.. أجلســوه علــى كرســّي خشــبّي فــي غرفــة 

ه مبثلمـا جـرى علـى املـرزوق ليلـة جرجـر فيهـا مـن وجرى عليـ). 101م: 2018(رحيم،  »مبّردة
على فراشه يف براغ. وجد عامر نفسه يسمع صـوته يف آلـة التسـجيل (املسـّجل) يف غرفـة احملّقـق 
الت عليه الضربات والصدمات الكهربائّية، وعومـل بوحشـّية، مبـا فيهـا االغتصـاب اجلنسـي.  وا

وقعـت علـى رأسـه، يف حفـالت التعـذيب  حاول أن يـدافع عـن نفسـه، لكـن الصـاعقة اإلرهابيّـة
الوحشــي واملرعــب، جــّرد اجلــالوزة منــه ســرواله ونزعــوا منــه لباســه الــداخلي، وهــو يف حالــة رعــب 
لــّمح أحــد اجلّالديــن عـن رغبتــه يف التحــّرش بـه جنســّياً، وأعطــاه رئيسـه الضــوء األخضــر، فنــادى 
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). لكــن 124ملصــدر، (نفــس ا »أرجــوك ســّيدي، ســأعترف بمــا تريــد«(عــامٌر) مستصــرخاً: 
التوّســـالت واحملـــاوالت اليائســـة يف جتّنـــب جحـــيم التعـــذيب املرعـــب الـــذي ال يطـــاق، بـــاءت 
بالفشــل، فنزعــوا ثيابــه وأجلســوه علــى (بُطــل ســفن أب)؛ ومل يكتفــوا إىل هــذا احلــّد اهلمجــّي، 

نــوا وإّمنـا حقنــوه مبصــل اجلنــون، حــّىت فقــد العقــل والـذاكرة، وبعــد ســنة وثالثــة شــهور، حــني تيقّ 
بأنّــه أصــبح جمنونــاً، أرســلوه إىل مكــان معــاد آخــر، هــو (مستشــفى اجملــانني)؛ بقــي هنــاك عــّدة 
ـــه يهـــرب مـــن الواقـــع  شـــهور مثّ أطلقـــوا ســـراحه. هـــذه الظـــروف القاســـية الـــيت وجل فيهـــا، جعلت

  ويتمّرد عليه.
 ) احلدوديـة. (س  بعد إطالق سراحه من مستشـفى اجملـانني هـرب إىل مكـان آخـر، إىل بلـدة

ليمارس طقوسه اجلنونّية املتمّردة على الواقع، ليجدها فسـحة إلزاحـة مهومـه وهواجسـه العاصـفة 
من التفكري املضين باألهوال. لكن يف الطرف اآلخر أيضاً يصاب النظام حبالة من اجلنـون، مـن 
ـــران، وأن  أجـــل تـــدعيم جنـــون القائـــد الضـــرورة، يف شـــّن حـــرب غامشـــة ضـــّد اجلـــارة املســـلمة، إي

احليــــاة االجتماعيــــة، لتكــــون حمرقــــة لوقــــود حــــرب تّســــاقط صــــوارخيها علــــى بلــــدة (س)  يعســــكر
م  ـــا، ممّـــا حـــدى بأهـــايل البلـــدة إىل الرحيـــل واهلجـــرة اجلماعيـــة، بـــرتك بيـــو احلدوديّـــة، علـــى بيو

ـــم،  البلـــدة فـــي عجلـــة مـــن أمرهـــا، ترحـــل بأشـــيائها وناســـها. بأحالمهـــا وأوهامهـــا. «وحمّال
ها ورعبهـا. بمـا تسـتطيع أن تحمـل وتصـطحب فـي مشـهِد الحـرب بحزنها وحسرتها. بقلق

الكبيــر.. بمــا يســمح بــه الوقــت. بمــا تســتدعيه النباهــة المثلومــة فــي خّضــِم دويِّ القنابــل 
البلـدة البـاردة يمثـِّل  وجثّـةالتي تقترب حيناً، وحيناً تبتعـد. وبـذا، لـن يبقـى سـوى القمامـة، 

 أّن (عـــــامر)، والـــــذي بـــــّدل امســــــه إىل غـــــري )،5م: 2018(رحــــــيم،  »الحـــــرببهـــــا مخلـــــُب 
(حكمت) وأهـايل البلـدة راحـوا يطلقـون عليـه اسـم (حكـو)، فّضـل البقـاء يف املكـان وكـان يلـّح 
ــا مهجــورة، لكّنهــا عــامرة بــــ (عــامر)، والكــالب واحلمــري والقطــط. كــان عــامر  بإصــرار عنيــد. ألّ

زاميــــة. أّمــــا ( لــــة) فكانــــت حتــــاول البحــــث عــــن يــــؤمن أّن عمليــــة التهجــــري اجلماعيــــة عمليــــة ا
حبيبهــا، (عــامر)، الــذي عصــفت بــه ريــاح الــدهر وزوبعــة الزمــان، أتــرى هــل هــو ميّتــاً أم حيّــاً؟ 

م  ّ أطلقوا سراحه قبـل الحـرب بسـنتين «عرفت بعدها عن طريق صديقه الدكتور (راسم)، بأ
  %٩٠فاقـداً  ألنّه بصراحة مؤلمة، خرج - مستحيل... إذاً لماذا لم يتصل بي؟/ - تقريبا/

  .)240(نفس املصدر،  »من الذاكرة، وثالثة أرباع عقله
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لــة) إىل بلــدة (س) احلــدود حبّجــة إجــراء حتقيــق صــحفّي. وتصــاب يف الصــدمة ية وتســافر (
والغريبـة، مـاتراه أمامهـا خـارج ية العنيفة، حلظة ميتثـل العشـيق بواقعـه الغـرائيب أمامهـا، باحلالـة املـزر

يـــا اهللا. مـــاذا فعلـــوا بـــك «هلـــا بـــاخلراب الـــذي أصـــابه، فراحـــت تولـــول: املنطـــق والعقـــل، ظهـــر 
ا بإقناعه بـالرجوع معهـا، وإصـالح التلـف  .)259(نفس املصدر،  »السفلة؟! ومل تفلح حماوال

ـــارة تســـمعها منـــه ـــة حزينـــة، رفـــض عرضـــها، كانـــت آخـــر عب إرجعـــي « واخلـــراب. وتعـــود يف خيب
وتعــــود وهــــي تــــدرك حجــــم اخلــــراب يف خمتــــرب  .)276م: 2018(رحــــيم، » للبيــــت... إرجِعــــي

    أجهزة األمن الذي يعمل على تدمري وسحق البشر سحقاً عنيفاً.
لقد أّكد الروائـي مـن خـالل تطـّور األحـداث ومصـري عـامر أّن اجلنـون هـو رّدة فعـل إلنكـار 
املاضـــي؛ كمـــا هـــو موقـــف إنســـاين ضـــّد احلـــرب، وبالضـــرورة ضـــّد النظـــام الـــذي جيـــد يف احللـــول 

  أفضل طريقة للتمويه على فراغه النفسي والوطين.ية كرالعس
  

  النتائج .5
تبلـــورت صـــورة املثّقـــف يف ذهـــن الكاتـــب علـــى خلفيّـــة األحـــداث الـــيت شـــهدها العـــراق، فجعلـــه 

، إذ تكـاد شخصـيّته تلّخـص منـط املثّقـف العراقـي الـذي خـذل يةممّثًال جليل ضـمن درامـا مأسـاو
ا   غريبة.ية تراجيدية الواقع أحالمه فانتهى 

؛ فكّلهـا يةّمت اختيار األماكن الواقعّية واخليالّية حسب موقعها وهي يف األغلب أمـاكن معـاد
معـــتقالت وســـجون ومنـــايف ســـواًء كانـــت داخـــل العـــراق أم خارجـــه. ومـــن خـــالل الوصـــف هلـــا، 
م، قضــايا مفادهــا أّن اإلنســ ان ميكــن تعريــة القضــايا املخبّــأة عــن أعــني النــاس واملســتورة يف أذهــا

يتعّرض للخطف والسرقة يف وضح النهار، وأّن املثّقـف لـيس عرضـة لسـهام التهمـيش واإلقصـاء 
  واإلبعاد القسري فحسب، بل هو هدف حّىت للقتل املتعّمد.

توضــح الدراســة أّن املثّقــف دفــع كلفــة الصــراعات الداخلّيــة يف (املاضــي) مــن خــالل هروبــه 
إصابته باإلحبـاط نتيجـة وأد أحالمـه، وتبـّدد اجتاهاتـه  بني األمكنة، وجتّرعه آالم اهلجرة، ومن مثّ 

الفكريّـة، ومعاصـرته احلـروب واحلصــار. واليـوم يـدفع نفـس الكلفــة عـرب معايشـة العنـف واالقتتــال 
الطائفي. إذن هو عـاجز عـن املواجهـة، حـائر يكسـر بعضـه كالفّخـار، واقـع بـني طـريف کماشـة: 
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لـــــّف اليّتســــع لطموحاتــــه وآمالــــه ؛ وحاضــــر مــــاض ملــــيء بالســــجون والــــدماء واألزمــــات، ومتخ
مـــوحش ومســـموم وملتهـــب، وحمتنـــق قـــد اختنـــق بكـــابوس يســـّمى االحـــتالل. وعليـــه ّمت اختيـــار 
ــدف قــراءة هــاتني احلقبتــني (ماضــي العــراق وحاضــره) ليّتضــح بعــدها املســتقبل؛  الشخصــّيات 

هول، أهكـذا سـيكون أمحـر وعلينا أن نسأل أنفسنا عّما سيكون مستقبل العراقيني املخّبأ يف اجمل
  دامياً مكّبًال بأصفاد السجون كاملاضي أم متأّزماً  كاحلاضر.

  
 

  الهوامش

حممد صـاحل هـو أحـد الـروائيني العـراقيني اجلـدد، وهـو مـن صـرّح عـن االغـرتاب ضـمنّياً يف معظـم  .1
حتمــل أعمالــه مــن خــالل الشخصــّيات اّلــيت اختارهــا، وقــد وزّع الكثــري مــن (أنــاه) عليهــا، كمــا 

 أعماله يف ثناياها سريته الذاتّية.

ــا، (عصــر البنيويــة) أعمــال مثانيــة مــن أعــالم البنيويــة يف حقــول  باحثــة أمريكيــة تناولــت  .2 يف كتا
خمتلفــة، هــم: شــرتاوس واالنثربولوجيــا، وألتوســري واملاركســية، وهنــري لــوفيفر ضــّد البنيويــة، وبــول 

نية دون بنيوية، وجاك الكان والتحليل النفسي، وروالن ريكور واهلريمينوطيقا، وآالن تورين واألب
بارت والبنيوية األدبيـة، وميشـيل فوكـو وبنيـات املعرفـة. علـى الـرغم مـن أّن هـؤالء األعـالم ليسـوا 
مجيعـاً بنيـويني: فمـنهم مـن يـرفض صـفة البنيويـة الـيت تطلـق علـيهم مثـل آالن تـورين، ومـنهم مــن 

. وقــد درســتهم الباحثــة علــى هــذا االعتبــار، لتبــّني اجلوانــب هــو ضــّد البنيويــة، مثــل هنــري لــوفيفر
الســــلبية للبنيويــــة، مقابــــل اجلوانــــب اإلجيابيــــة الــــيت ميثّلهــــا أعــــالم البنيويــــة: شــــرتاوس، وألتوســــري، 

  والكان، وفوكو، وبارت.
  روائي تشيكي. .3
  روائّي بريطاين. .4
  كاتب إيطايل. .5
  روائي فرنسي من أصل تشيكي. .6
م، 2001  جملـة اآلداب،، »االغـرتاب يف الروايـة العربيـة«للمزيد ميكن الرجوع إىل: فيصل درّاج،  .7

  .7/8، العدد 49بريوت، السنة  
  م.2011الرواية دخلت يف القائمة الطويلة جلائزة "البوكر" العاملية للرواية العربية لعام  .8
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ظـالل علـى النافـذة م)، و1974( ضاملخـام)، و1965( مخسة أصوات، والنخلة واجلـريانوهي  .9
  م).1979(

؛ أّسســــها مــــع زوجتــــه الكاتبــــة الريطانيــــة، مرغريــــت )Banipal(هــــو صــــاحب جملــــة "بانيبــــال" .10
م، وهي جملة فصلية تعىن برتمجة األدب العريب إىل اإلجنليزية؛كما أنشـأ عـام 1998أوبانك عام 

  لقب أبيه.لألدب العاملي، وكيكا هو كيكا  Kikahم موقع/جمّلة 2003
  م.2014الرواية دخلت القائمة القصرية جلائزة البوكر العربية لعام  .11
  م.1958الكتاب للربيطاين، كولن ويلسون، ترمجه أنيس زكي حسن  .12
 ، غالف الكتاب.املثّقف اّلذي يدّس أنفهينظر: رحيم،  .13

م) لفـــرح أنطـــون، 1903( الـــدين والعلـــم واملـــاللعـــّل أقـــرب هـــذه الروايـــات إىل ذاكرتنـــا روايـــة،  .14
عجائــب الزمــان يف صــرح عــروس البلــدان م) للمــويلحي، و1911(حــديث عيســى بــن هشــام و
م)، وذائعـــــة 1938، لتوفيـــــق احلكـــــيم (عصـــــفور مـــــن الشـــــرقم) آلكـــــوب جربائيـــــل، و1928(

م) 1968(قنــديل أّم هاشــم م) للطيّــب صــاحل، و1966( موســم اهلجــرة إىل الشــمالالصــيت، 
م) 2008(ثالثيــة شــيكاغو م) لســمرية املــانع، و1972( والالحقــون الســابقونليحــىي حّقــي، و

للروائـــي العراقـــي املغـــرتب، حممـــود ســـعيد، وروايـــات أخـــرى كتبهـــا رواة مـــن أمثـــال: عبـــداحلكيم 
اء طاهر، وفالح رحيم، وعّواد علي..إخل.   قاسم، و

أجنلـز، ليصـفا بـه  وفريـدريك تعين الالقومية، واملصـطلح اسـتعمله كـارل مـاركس، الكوزموبوليتان .15
حالــة الشــركات االحتكاريــة الّــيت ولــدت مــن رحــم املنافســة الرأمساليــة؛ كمــا قصــدا اســتعمال هــذا 
التعبري ليكون وصفا أكثر دّقة حلالة االندماج بني شـركات مـن عـّدة جنسـّيات، تبحـث عـن يـد 

  عاملة رخيصة ومواد أولّية وفرية.
  م).1983( ابن فطومةقد يكون رحيم متأثرا يف عمله هذا مبا فعله جنيب حمفوظ يف  .16
  

  المصادر
  الكتب العربية والمترجمة إلى العربية )أ

، تــــــر: هاشـــــــم صـــــــاحل، د.ط، اجلزائـــــــر: الفكـــــــر اإلســـــــالمي، نقـــــــد واجتهـــــــادم)، 1993أركــــــون، حمّمـــــــد، (
  الفوميك/املؤّسسة الوطنية للكتاب.
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سلســلة منشــورات  ، املغــرب:1، طاالغتــراب فــي الشــعر اإلســالمي المعاصــرم)، 2015أمعضشــو، فريــد، (
  جمّلة اّحتاد كّتاب اإلنرتنت املغاربة اإللكرتونية/شبكة األلوكة.

  ، بريوت: املؤّسسة اجلامعية.2، تر: غالب هلسا، طجماليات المكانم)، 1984باشالر، غاستون، (
  بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر.، 1، طأساتذة الوهمم)، 2011بدر، علي، (

، دمشــق: دار حــوران للطباعــة 1، تــر: معــن مصــطفى احلســون، طصــحراء التتــارم)، 2002بـوتـزاتـــي، دينـــو، (
  والنشر.

  ، دمشق: ورد للنشر والطباعة والتوزيع.1ط ،هجرة السنونوم)، 2008حيدر، حيدر، (
، بــــريوت: مركــــز 1، طف العربــــي: همومــــه وعطــــاؤهالمثّقــــم)، 1995الــــدجاين، أمحــــد صــــدقي، وآخــــرون، (

  دراسات الوحدة العربية.
، القـاهرة: مؤسسـة هنـداوي للتعلـيم 1، تـر: مـروة مـاهر احلـق، طروبنسون، كـروزوم)، 2013ديفو، دانيال، (

  والثقافة.
  ، عّمان: دار فضاءات. 1، طترنيمة امرأة.. شفق البحرم)، 2012حمّمد، ( رحيم، سعد
  ، بغداد: دار سطور.1، طفسحة للجنونم)، 2018(حمّمد،  رحيم، سعد
  ، بغداد: دار سطور.1، طالمثّقف الذي يدّس أنفهم)، 2016(حمّمد،  رحيم، سعد
  ، بغداد: دار سطور.2، طمقتل بائع الكتبم)، 2017(حمّمد،  رحيم، سعد

  م والثقافة.للتعلي ، د.ط، القاهرة: مؤسسة هنداويزنبقة الغورم)، 2014الرحياين، أمني، (
ــــد، شــــاكر، ( ــــه فــــي األدب م)،2012عبداحلمي ــــة المفهــــوم وتجليات )، 384، سلســــلة عــــامل املعرفــــة (الغراب

  الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب.
، 1، طاالغتـــراب، دراســـة تحليليـــة لشخصـــيّات الطـــاهر بـــن جلـــون الروائيـــةم)، 2005العبـــداهللا، حيـــىي، (

  للدراسات والنشر. بريوت: املؤّسسة العربية
  ، عّمان: دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع.1، طالوهمم)، 2006القاسم، وائل فيصل، (

، بــريوت: مؤسســة 2، طبالغــة المكــان: قــراءة فــي مكانيــة الــنّص الشــعريم)، 2008كحلــوش، فتحيــة، (
  االنتشار العريب.
  ، الكويت: دار السعاد الصباح. 1، تر: جابر عصفور، طعصر البنيويةم)، 1993كريزويل، إديث، (
  ، بريوت: منشورات اجلمل.1، طتمثالت الحداثة في ثقافة العراقم)، 2015احملسن، فاطمة، (
، الـــدار البيضـــاء: 1، طقـــال الـــراوي: البنيـــات الحكائيـــة فـــي الســـيرة الشـــعبيةم)، 1997يقطــني، ســـعيد، (

    املركز الثقايف العريب.
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  الرسائل واألطاريح )ب

، أطروحـة دكتـوراه، كليـة اآلداب، المكان وداللتـه فـي الروايـة العراقيـةم)، 2003يم علي مجعة، (احلريب، رح
  جامعة بغداد. 

رســــالة  الغربــــة واالغتــــراب فــــي روايــــات (غائــــب طعمــــة فرمــــان)،م)، 2011عبداحلميــــد، ميســــاء نبيــــل، (
  املاجستري، كلية الرتبية، جامعة تكريت. 

إلـــى  2004ة المســـتلبة فـــي الروايـــة العراقيـــة المعاصـــرة مـــن الشخصـــيّ م)، 2016عكلـــو، رائـــد مجيـــل، (
  ، رسالة املاجستري، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة ذي قار.2014

  
  الدوريات )ج

مجّلــة ، »إحيــاءات التوّحــد يف كــالم أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب عليــه الســالم«أشــكوري، ســيد عــدنان، 
  .41- 21، صص 2ه.ق، عدد 1431، خريف وشتاء آفاق الحضارة اإلسالمية
مجلـة ، »االغـرتاب يف روايـات غائـب طعمـة فرمـان "النخلـة واجلـريان أمنوذجـا"«اجلميلي، صاحل علي حسني، 

  .  34 - 1، صص 3، عدد 19م، جمّلد 2012، آذارجامعة تكريت
، مجّلــة التربيــة والعلــم، »الشخصــية املغرتبــة يف روايــة "خــراب العاشــق" حملّمــد صــاحل«سعـــدون، بيــداء حــازم، 

  .  225 - 211، صص 3، عدد 16جمّلد   م، 2009 
، 1، عــــــدد10م، جملّــــــد1979، أبريــــــل مجلّــــــة عــــــالم الفكــــــر ، »االغــــــرتاب الــــــذايت«الشــــــاروين، حبيــــــب، 

  .82-69 صص
، »االغـرتاب يف الروايـة العراقيـة املعاصـرة دراسـة نقديـة يف روايـة غسـق الكراكـي أمنوذجـاً «مطري، أركان حسـني، 
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